Osiągnięty stopień realizacji celów i zadań
na koniec 2017 r. przez :
Jednostki organizacyjne
Powiatu Łowickiego
Nazwa jednostki organizacyjnej Powiatu Łowickiego
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Lp.

CEL/Zadanie
Opis CELU i zadania?, które
zostało przewidziane do realizacji
w Arkuszu identyfikacji, oceny
oraz określania metody
przeciwdziałania ryzyku
na 2017 r.

Wartość osiągnięta na koniec 2017 r.

Uwagi

Wartość powinna zostać wyrażona przy
użyciu miernika, który stosowali Państwo
w Arkuszu identyfikacji, oceny oraz
określania metody przeciwdziałania ryzyku
na 2017 r., tj. liczba, procent, itp.

Uwagi/opinie/spostrzeżenia na temat
realizacji danego CELU/zadania,
a w szczególności gdy cel nie został
osiągnięty, a zadanie nie zostało
zrealizowane.

*Proszę o wpisanie zarówno CELU,
jak i zadania. Pojęcia nie są
tożsame.

1.

Podniesienie jakości udzielanych
świadczeń zdrowotnych i
bezpieczeństwa opieki:

1. Realizacja programów unijnych uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego
Szpitala Ministra Zdrowia

% spełnienia standardów akredytacyjnych
Min. 75% spełnienia standardów akredytacyjnych
- wartość docelowa na koniec roku.

1. ZOZ w Łowiczu zawarł w dniu 5.12.2016 r.
Porozumienie nr SZ.PA.0701-71/16 o udziale w
projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu

Realizowanie zadań przez zespoły było
monitorowane poprzez organizowanie odpraw z
koordynatorami zespołów. 8-9 maja 2017 r.
odbyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu
wdrażania standardów akredytacyjnych.
Ponieważ zadania realizowane były przez
Zespoły wyłonione spośród personelu ZOZ w
Łowiczu, prace nad ich realizacją częściowo

(Porozumienie nr SZ.PA.0701-71/16 o
udziale w projekcie „Wsparcie szpitali we
wdrażaniu standardów i jakości
bezpieczeństwa opieki” część „Program
Akredytacji Szpitali” zawarte w dniu
5.12.2016 r.

standardów i jakości bezpieczeństwa opieki” część
„Program Akredytacji Szpitali”
Na 31.12.2017 r. ocenia się zrealizowanie zadania na
70 % .

2. Powołanie zespołów w celu
opracowania procedur, algorytmów
postępowania medycznego w celu
wdrożenia standardów Programu
Akredytacji Szpitali oraz określenie
zakresu ich zadań.
Realizacja wyznaczonych zespołom zadań
(zadania dla zespołów określone zostały
Zarządzeniem nr 13/2017 Dyrektora ZOZ
w Łowiczu) oraz ich monitorowanie

2. Powołane Zarządzeniem nr 13/2017 Dyrektora
ZOZ w Łowiczu Zespoły realizują cel w zakresie
powierzonych im zadań poprzez opracowywanie
procedur, algorytmów postępowania medycznego.
Na 31.12.2017 r. ocenia się zrealizowanie zadania na
70 % .

3. Wdrożenie opracowanych procedur,
instrukcji, algorytmów postępowania
medycznego

3. Nie wszystkie procedury, instrukcje, algorytmy
postępowania medycznego zostały opracowane i
wdrożone. Realizacja zadań w tym zakresie będzie
podlegała kontroli i ocenie przez zespół wizytatorów
w I kwartale 2018 r. Na tym etapie zrealizowania
zadania, nie jest możliwe uzyskanie certyfikatu
akredytacyjnego Szpitala Ministra Zdrowia.
Na 31.12.2017 r. ocenia się zrealizowanie zadania na
70 % .

Sporz. E.Czamota

Koordynator kontroli zarząocze)
w Zespole Opieki
j w łowiczu

Elżbieta

kolidowały z indywidualnymi zadaniami
członków zespołów, co było głównym powodem
nie osiągnięcia wartości docelowej - brak
możliwości pogodzenia indywidualnych zadań
członków Zespołu z zadaniami w Zespole.
Dodatkowym utrudnieniem była absencja nieobecności spowodowane chorobą, okresem
urlopowym, szkoleniami, stażami
podyplomowymi oraz zmianami kadrowymi.
Negatywny wpływ na osiągnięcie celu miał
również zbieg zadań związanych z nowelizacją
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych i
utworzenie systemu podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej tzw.
sieć szpitali.

